REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW
organizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w czasie
trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

I. PODSTAWOWE POJĘCIA W REGULAMINIE
1. Zajęcia – cykliczne spotkania animacyjne, nietworzące zamkniętego bloku spotkań.
2. Warsztaty – zamknięte cykle spotkań o charakterze animacyjnym, o z góry określonej
liczbie i czasie trwania.
3. Uczestnik – osoba zapisana na listę uczestników warsztatów.
4. Pracownik – osoba będąca pracownikiem Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina
Dolna upoważniona do organizacji i koordynacji zajęć lub warsztatów.
5. CKiP – Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
6. Instruktor – osoba realizująca zajęcia lub warsztaty.

II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna,
zwane dalej Organizatorem.
2. Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, w Klubie
Seniora w Łękach, oraz w Domu Strażaka w Tęgoborzy w określonym reżimie sanitarnym.
3. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć i warsztatów są Pracownicy.
4. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez Instruktorów.
5. W zajęciach i warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. O
obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć lub
warsztatów decydują Pracownicy lub Instruktorzy.
6. Warunkiem udziału w zajęciach lub warsztatach jest akceptacja niniejszego Regulaminu
oraz zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa w Centrum Kultury i Promocji Gminy
Łososina Dolna w trakcie trwania pandemii Covid-19” przez Uczestnika pełnoletniego lub
przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika.
7. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia
oraz po wypełnieniu oświadczeń i zgód stanowiących załączniki do Regulaminu.
8. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach lub warsztatach jest
dziennik zajęć lub warsztatów prowadzony przez Pracownika CKiP lub Instruktora.
9. Instruktorzy mają prawo do dokonywania skreśleń z listy Uczestników zajęć lub
warsztatów, w uzgodnieniu z Pracownikiem.
10. Minimalną liczbę Uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć lub
warsztatów ustala Pracownik CKiP, powstanie grupy warsztatowej jest możliwe, tylko po
zapisaniu się określonego minimum Uczestników.
11. Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować
likwidacją grupy zajęciowej.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator ma prawo do audiowizualnej rejestracji wizerunku Uczestnika zajęć podczas ich
trwania oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania
warsztatów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia
mienia Uczestników oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników, dokonane przez
innych Uczestników.
4. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na
korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych
pomieszczeniach.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Obowiązek przyprowadzania i odbierania niepełnoletniego Uczestnika warsztatów mają
Rodzice/Opiekunowie lub inne wskazane przez nich osoby, nie później niż 15 minut po
zakończeniu warsztatów.
2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z zajęć zobowiązane są do zakrywania ust i
nosa oraz zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci/młodzieży i osób
przebywających w tym otoczeniu.
3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Procedury
bezpieczeństwa oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w
których prowadzone są zajęcia, organizowane przez CKiP oraz stosować się do poleceń
wydawanych przez Instruktora lub Pracowników. Nieprzestrzeganie powyższych
przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników zajęć lub warsztatów.
4. Uczestnicy warsztatów obowiązani są używać udostępnionej im sali, jej wyposażenia
oraz materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami instruktora prowadzącego
zajęcia. Wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania sprzętu oraz wyposażenia
sali oraz pracowni, opiekun prawny dziecka oraz dorosły Uczestnik warsztatów
zobowiązuje się pokryć szkodę z własnych środków
5. Niepełnoletni Uczestnik warsztatów nie może opuszczać terenu warsztatów podczas
trwania warsztatów.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach, Uczestnik lub
rodzic/opiekun prawny Uczestnika, obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym
fakcie Pracownika lub Instruktora zajęć lub warsztatów.
7. Zabrania się przebywania na terenie CKiP osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu
oraz innych środków odurzających.
8. Na terenie CKiP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i
innych środków odurzających.
9. Uczestnicy zajęc zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się
do poleceń pracownika CKIP.

V. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ LUB WARSZTATÓW
1. Zajęcia lub warsztaty odbywają się w lokalizacjach wyznaczonych przez CKiP.
2. Czas trwania oraz terminy zajęć i warsztatów ustala CKiP.
3. Z ważnych powodów CKiP ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania
się warsztatów i zajęć, o czym poinformuje Uczestników za pomocą informacji pisemnej na
stronie www.ckip.lososina.pl , na profilu facebook oraz o ile jest to możliwe indywidualnie
każdego Uczestnika zajęć lub warsztatów.

VI. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA I WARSZTATY
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez CKIP określa
Regulamin opłat, będący Załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
3. Opłat należy dokonywać przelewem na nr konta: 57 8818 0009 2001 0000 0039 0012 (w
tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz nazwę miesiąca za
który wpłata jest wnoszona).
4. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od liczby zajęć przypadających w danym
miesiącu.
5. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca.
6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęcia nie odbędą się
(nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych CKIP itp.),
odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora CKIP, nie dotyczy to przerw
świątecznych i tzw. długich weekendów.
7. Obecność uczestników zajęć sprawdzana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia,
podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć/na listach obecności.
8. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik zajęć zostaje
automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
11. Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat cząstkowych za zajęcia i warsztaty
dokonywanych według indywidualnych ocen uczestników
12. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor CKIP.
VII. WYPOSAŻENIE PRACOWNI
1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia i warsztaty może
odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Uczestnicy zajęć i warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
CKiP. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni
opiekunowie tej osoby.

3. Uczestnika zajęć lub warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której
odbywają się zajęcia lub warsztaty.
4. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której
odbywają się zajęcia lub warsztaty należy niezwłocznie poinformować Instruktora lub
Pracownika.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie zapisu na zajęcia lub warsztaty
jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna z siedzibą w Łososinie Dolnej 400
(33-314).
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu udziału w powyższych zajęciach lub warsztatach
i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Osoba podające dane osobowe w Karcie Uczestnika posiada prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie CKiP danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w zajęciach
lub warsztatach.

Załącznik nr 1
Oświadczenie - niepełnoletni uczestnik zajęć
………………………………
(data, miejsce)
……………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
…………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

Oświadczenie

Ja, rodzic/opiekun prawny dziecka: …………………………………………...(imię, nazwisko
dziecka)

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach …………………………..( rodzaj
zajęć) organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314
Łososina Dolna 400.
2. Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia
i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z udziałem w zajęciach w
obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na
uczęszczanie mojego dziecka na warsztaty, nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń
dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków mojej rodziny na COVID-19,
które mogłoby być związane z udziałem w warsztatach.
3. Oświadczam, że przyprowadzane przeze mnie dziecko, według mojej wiedzy jest zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
5. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z placówki wyłącznie przez osoby
zdrowe.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi GIS oraz procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.
7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.
8. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
9. Deklaruję pełne zastosowanie się do Wytycznych MKiDN, GIS i MZ oraz zawartych w w/w
dokumencie, wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna.
10. Kontakt z rodzicami – imię i nazwisko rodzica, numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Podpisy rodzica /opiekuna

……………………………., …………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna dziecka

OŚWIADCZENIE

Niniejszym zgadzam się na profilaktyczny pomiar temperatury ciała dziecka
…………………………………………………... w okresie gdy przebywa na terenie Centrum Kultury
i Promocji Gminy Łososina Dolan.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) jednorazowe

zmierzenie

temperatury nie

jest

przetwarzaniem

danych

wrażliwych

(tj. danych o chorobie dziecka);
2) Art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozwala placówce na przetwarzanie
danych wrażliwych gdy jest to niezbędne:
a. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h
RODO);
c. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art.
9 ust. 2 lit. i RODO).

…………………... …………………..
Podpis Rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Oświadczenie - pełnoletni uczestnik zajęć
……………………………., …………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ja…………..…………………………… ………………………………. (imię i nazwisko uczestnika)
oświadczam, że wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w zajęciach …………………………..(wpisać
właściwą nazwę zajęć) organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.
Oświadczam jednocześnie, że w moim domu nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Stan mojego zdrowia jest dobry i nie przejawiam żadnych oznak
chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia, astma).
Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z zajęć organizowanych
pezez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w obecnym stanie epidemicznym,
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na udział w zajęciach, nie będę zgłaszać
jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania czy członków mojej rodziny na
COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem w naszej placówce.
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej
odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi GIS oraz procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi
w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.
Deklaruję pełne zastosowanie się do Wytycznych MKiDN, GIS i MZ oraz zawartych w w/w
dokumencie, wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez Centrum Kultury i Promocji Gminy
Łososina Dolna.
Aktualny nr telefonu do szybkiej komunikacji lub e-mail:
Tel:, e-mail: ……………………………………………………………...

…………………………...

podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina
Dolna z siedzibą 33-314 Łososina Dolna 400, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego
Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod.ckip.lososina@gmail.com lub telefonując pod
numer 184448078
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań
prewencyjnych oraz wspierających.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
uczestniczenie w zajęciach będzie niemożliwe.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do zakończenia stanu
epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik nr 3
Zgoda na udział dziecka w zajęciach i warsztatach
oraz przetwarzanie danych osobowych
Łososina Dolna, dnia ............................
Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Centrum
Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

.....................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
.....................................................
Adres
......................................................
Telefon/e-mail
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez
Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400.
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:………………………………………………………………..
WIEK:………………
Oświadczam, że po zajęciach (zaznaczyć właściwe):
❑ odbiorę dziecko osobiście,
❑ wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach,
❑ upoważniam (imię i nazwisko) ………………………………………………………
do odbioru dziecka z zajęć i przejęcia nad nim opieki.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka do domu.
………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) i jego publikację przez Centrum
Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
❑ Wyrażam zgodę
❑ Nie wyrażam zgody
(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru)
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku oraz publikacji wizerunku
przez Administratora – Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
w celach promocyjnych i informacyjnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium (prasa, publikacje reklamowe,
Internet, kalendarz gminy). Zdjęcia mogą być wykorzystywane w szczególności na oficjalnej stronie
internetowej: www.lososina.pl, www.ckip.lososina.pl, www.facebook.com/ckip.lososina oraz w materiałach
promocyjnych wydawanych przez CKiP lub przez gminę Łososina Dolna.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres e - mailowy ckip@lososina.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
……………………………..…….
Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 4
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE
W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA
1. Wprowadza się następujące opłaty za zajęcia prowadzone w Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna w roku szkolnym 2021/2022 :
Hip-hop – 40 zł miesięcznie;
Jazz z elementami gimnastyki artystycznej – 40 zł miesięcznie – Uwaga! Płatne
bezpośrednio na konto instruktora: JustDance Justyna Dobosz, nr rachunku 07 1870
1045 2083 10634988 0001;
Przygodowe zajęcia terenowe – 40 zł miesięcznie płatne u instruktora;
Kick – boxing – 40 zł miesięcznie płatne u instruktora;
Warsztaty modelarskie – 40 zł miesięcznie;
Lekcje gry na skrzypcach – 35 zł / 45 min.;
Indywidualne lekcje śpiewu – 70 zł/ 60 min.;
Fitness dla kobiet – 40 zł miesięcznie.
2. Zajęcia nieodpłatne:
- kreatywna pracownia artystyczna;
- próby Grupy Artystycznej Tamburmajorki;;
- warsztaty plastyczne;
- Mistrz Tradycji – nauka gry na trąbce, klarnecie, kontrabasie;
- Próby Big-Bandu;
- indywidualne lekcje muzyki członków orkiestr (w tym nauka gry na trąbce, klarnecie,
flecie poprzecznym);
- próby ZR Jakubkowianie i ZR Mali Jakubkowianie;
- kompetencje medialne – zajęcia online dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat
- warsztaty utworzone w ramach realizacji projektów (tworzenia stron internetowych,
grafiki komputerowej, szachy dla seniorów, fitness dla seniorów, warsztaty artystyczne
dla seniorów, warsztaty muzyczne dla seniorów, tworzenie webinariów,
bezpieczeństwo w sieci, latarnik )
3. Pozostałe zajęcia, nieujęte powyżej są zajęciami komercyjnymi – prowadzą je instruktorzy
niezatrudnieni w CKIP a jedynie wynajmujący sale. Wysokość miesięcznej opłaty ustala
instruktor prowadzący, u niego także dokonuje się opłat. Za udostępnienie sali CKIP
pobiera 10% przychodu instruktora z tytułu prowadzonych zajęć.
✓ Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
✓ Opłat należy dokonywać przelewem na nr konta: 57 8818 0009 2001 0000 0039
0012 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz
nazwę miesiąca za który wpłata jest wnoszona – bardzo ważne jest aby wpisywać
wszystkie informacje!).

